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ROMÂNIA                                  Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                              Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                                 Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL           

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022  burse de merit, burse de studiu 

și burse sociale  pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna 
Crasna, judeţul Sălaj 

Consiliul local al comunei Crasna, 
Având în vedere :  
- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr.2613/22.03.2022, Raportul 

compartimentului de resort nr.2550/22.03.2022 și avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
 Luând în considerare prevederile: 
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi com-
pletările ulterioare; 
- art.5 alin. (3) și (4) si ale art.20 alin. (1) lit „h” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 82 alin.(1) si (2) si art.105 alin. (2) lit.”d” din Legea nr.1/2011, a Educației Naționale, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 - Ordinului  nr.5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat; 
- prevederile H.G. nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de 
merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, 
care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022; 
- prevederile  art.129 alin.(2) lit.d) alin.(7) lit.a), b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 
57/2019 , privind codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 196 (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 
57/2019 , privind codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E  : 
 Art.1. Se acordă pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 burse de merit, burse de studiu 
și burse sociale  pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Crasna, 
după cum urmează: 

- Burse de merit: pentru un număr de 112 elevi, cuantumul unei burse fiind de 200 lei/lună în 
perioada cursurilor școlare; 

- Bursă de studiu: pentru un număr de 73 elevi, cuantumul unei burse fiind de 150 lei/lună în 
perioada cursurilor școlare; 

- Bursă de ajutor social: pentru un număr de 64 elevi, cuantumul unei burse fiind de 200 
lei/lună/ an calendaristic. 

 Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de primarul comunei Crasna și 
compartimentul  buget-contabilitate- resurse umane. 
 Art.3.  Prezenta se comunică la: 
 - Instituţia Prefectului judeţului Sălaj ; 
 - Primarul comunei Crasna ; 
 - Compartiment buget - contabilitate  - resurse umane; 
 - Liceul Tehnologic ”Cserey- Goga” Crasna. 

- Monitorul oficial local; 
- Dosarul ședinței; 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi: pentru:...............împotrivă........abţineri.... 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.2613/22.03.2022. 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind acordarea pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022  burse de merit, burse de studiu 

și burse sociale  pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna 
Crasna, judeţul Sălaj 

 
 Având in vedere  prevederile art.136 alin (8) lit.b) din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind  Codul Administrativ , supunem spre aprobarea consiliului local Proiectul de Hotărâre 
privind acordarea burselor merit , burse de studiu și burse sociale pentru elevii din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din comuna Crasna, judeţul Sălaj; 
 TEMEI  LEGAL 
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi com-
pletările ulterioare; 
- art.5 alin. (3) și (4) si ale art.20 alin. (1) lit „h” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 82 alin.(1) si (2) si art.105 alin. (2) lit.”d” din Legea nr.1/2011, a Educației Naționale, cu 
modificările si completările ulterioare; 
  - Ordinului  nr.5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat; 
- prevederile H.G. nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de 
merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, 
care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022; 
- prevederile H.G. nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de 
merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, 
care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022; 

Față de aceste considerente propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată. 
 

PRIMAR 

KOVACS ISTVAN 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA          APROB 
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JUDEȚUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA        KOVACS ISTVAN 
NR.2550/22.03.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind acordarea pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022  burse de merit, burse de studiu 

și burse sociale  pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna 
Crasna, judeţul Sălaj 

 
           Având în vedere:: 

– adresa nr. adresa  nr.647/21.03.2022,  a Liceul tehnologic ” Cserey – Goga” Crasna cu 
privire la aprobarea burselor scolare pentru anul scolar 2021- 2022 semestrul II; 

– art. 4 şi art.13 lit. „a”, „b” şi „c” din Ordinul  nr.5576/2011, privind aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat , cu 
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.1/2001 a Educatiei Nationale; 

- prevederile H.G. nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de perfor-
manţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de 
stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 - 2022  

 Ținand cont ca la Liceul tehnologic ” Cserey – Goga” Crasna , sunt elevi care se incadreaza 
acestor criterii, propun emiterea Hotărârii consiliului local. 

Prin care se acordă pentru anul școlar 2021-2022  semestrul II burse sociale,  burse de 
studiu, burse de merit pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar si 
gimnazial ) din comuna Crasna după cum urmează: 

 
1. Burse de merit : 112 burse/200 lei/luna in perioada cursurilor scolare; 
2. Bursa de studiu: 73 burse/150 lei/luna in perioada cursurilor scolare; 
3. Bursa de ajutor social : 64 burse/200 lei/luna pe an calendaristic. 
 
 
 
 

Compartiment buget-contabilitate – resurse umane, 
Nemeth Annamaria 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  


